
 

 

 

 

 

 

 

Ministeren 

Frederiksholms Kanal 21 
1220 København K 
Tlf.: 33 92 50 00 
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www.uvm.dk 
CVR-nr.: 20453044 

29. marts 2019 
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Undervisningsudvalget 
Christiansborg 

Svar på spørgsmål 277 (Alm. del): 
I brev af 8. marts 2019 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: 

Spørgsmål 277:  
”Vil ministeren redegøre for, hvor mange penge de syv udvalgte folke-
skoler i Københavns Kommune er gået glip af som følge af deres nej til 
regeringens skolepulje, såfremt de alle formåede at løfte deres elever nok 
til at få del i skolepuljens midler? Beløbene bedes opgjort pr. skole og 
akkumuleret for alle skoler i Københavns Kommune.” 

Svar: 
Som udvalget også beskriver, er der syv skoler i Københavns Kommune, 
der har takket nej til regeringens skolepulje, hvorfor de ikke får del i sko-
lepuljens midler. Det er Tingbjerg Skole, Blågård Skole, Tagensbo Skole, 
Rådmandsgades Skole, Ålholm Skole, Vesterbro Ny Skole og Nørrebro 
Park Skole. 
 
Såfremt skolerne havde takket ja samt formået at løfte deres elevers fag-
lige niveau i henhold til betingelserne for præmieudbetaling for puljen 
ville det have udløst et præmiebeløb til de enkelte skoler på mellem 1,3 til 
1,5 mio. kr. 
 
Præmiebeløbet for den enkelte skole fastsættes i forhold til antallet af 
elever i 9. klasse i de pågældende skoleår. Alle syv skoler ville i dette til-
fælde potentielt have haft mulighed for en præmie på 1,3 mio. kr. i 2018, 
da de har under 50 elever i 9.klasse. Tilsvarende 9,1 mio.kr. i alt for sko-
lerne, jf. tabel 1. 
 
Jeg kan endvidere oplyse at fem ud af de syv skoler har formået at løfte 
elevernes faglige niveau i skoleåret 2017/2018 i henhold til betingelserne 
for præmieudbetalingen i 2018. Disse skoler ville således have fået en 
præmie på 1,3 mio. kr. Tilsvarende 6,5 mio. kr. i alt for skolerne, jf. tabel 
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Tabel 1 

Oversigt over potentiel præmieudbetaling i 2018  

 
Antal 9. klasseele-

ver i 2018 
Potentiel præmie i 

2018, mio. kr. 
Urealiseret præmie 

i 2018, mio. kr. 

Tingbjerg Skole 21 1,3 0 

Blågård Skole 26 1,3 0 

Tagensbo Skole 27 1,3 1,3 

Rådmandsgades Skole 44 1,3 1,3 

Ålholm Skole 16 1,3 1,3 

Vesterbro Ny Skole 39 1,3 1,3 

Nørrebro Park Skole 49 1,3 1,3 

I alt  9,1 6,5 
 

 Anm.: Baseret på karaktererne for skoleåret 2017/2018. Karakterer fra eventuelle sygeprøver er ikke 
medtaget i vurderingen af, hvorvidt de faglige betingelser for præmieudbetalingen er opfyldt. 

Kilde: Baseret på UVMs egne oplysninger. 

 
Præmiebeløbet fra skolepuljen betales bagudrettet, således at præmien 
for skoleåret 2017/2018 ville være blevet udbetalt i 2018, såfremt skoler-
ne havde deltaget i puljen. 
 
I øvrigt kan jeg oplyse, at under antagelse af, at alle syv skoler formår at 
løfte elevernes faglige niveau i skoleårene 2018/2019 og 2019/2020 i 
henhold til betingelserne for præmieudbetalingen samt under antagelse af 
et konstant elevtal, ville skolerne have haft mulighed for en præmie på i 
alt 18,2 mio. kr. for de to kommende skoleår. Tilsvarende 24,7 mio. kr. i 
alt for de tre skoleår, når der tages højde for skolernes faktiske præstati-
on i skoleåret 2017/2018. 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Merete Riisager 
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